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Услов:
Циљ предмета:
Циљ изучавања овог предмета је да студенте упозна са битним карактеристикама различитих савремених
система безбедности и система интегрисане заштите са аспеката националне и људске безбедности.
Проширивање и систематизовање знања о савременом геополитичком поретку, актуелним геополитичким
трендовима и њиховим имликацијама релевантним за безбедност и одбрану земље.
Исход предмета:
Способност студената да критички промишљају различита доктринарна и системска решења у области
националне и људске безбедности и савремених система интегрисане заштите, као и способност за теоријско
проучавање безбедносних и заштитних стратегија. Оспособљеност студената да критички и објективно
сагледавају глобални и регионални геополитички амбијент као чиниоца безбедносног и одбрамбеног
организовања земље.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Суштинска обележја система безбедности савремених држава у контексту функционално-структурних
елемената тих држава; опредељујуће основе система безбедности; субјекти система безбедности; људска
безбедност - концепт и операционализација; расправе о људској безбедности; нове димензије људске
безбедности; људска безбедност и постконфликтне стратегије; обележја и изазови постхладноратовског
геополитичког поредака; актуелни геополитички трендови и њихове безбедносне импликације; изазови
униполарног поретка; глобализација, глобални дебаланси и глобална стабилност; демографски чинилац у
савременим геополитичким процесима; могуће варијанте прерасподеле глобалне моћи.
Практична настава се одвија кроз вежбе, радионице, панел дискусије и анализе конкретних доктрина и
система безбедности и система интегрисане заштите. Разрада појединих сценарија геополитичке праксе у
глобалним и регионалним оквирима.
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Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 4/60
Практична настава: 2/30
6/90
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, семинари, радионице, панел дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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